
ความขดัแย้งปัญหาท่ีดิน-ป่า :  
แง่มมุปัญหาด้านโครงสรา้งกฎหมาย

และนโยบายรฐั 
 

บณัฑูร เศรษฐศิโรตม ์
สถาบนัธรรมรฐัเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
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การสมัมนาประจ าปี 2553  
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

29-30 พฤศจิกายน 2553  
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บี โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวิลด ์



พระราชด ารสัวนัรพี ปี ๒๕๑๖ 

…ในป่าสงวนฯ ซึง่ทางราชการขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวน 
หรอืป่าจ าแนก แต่เราขีดเส้นไว้ ประชาชนกมี็อยู่ในนัน้แล้ว  
เราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบงัคบัคนทีอ่ยู่ในป่าทีย่งัไม่ได้

สงวนแล้วเพิง่ไปสงวนทีหลงั โดยขีดเส้นบนกระดาษกด็ชูอบกล
อยู่ แต่มีปัญหาเกิดข้ึนทีเ่มือ่ขีดเส้นแล้ว ประชาชนทีอ่ยู่ในนัน้
เป็นผูฝ่้าฝืนกฎหมายไป ถ้าดใูนทางกฎหมาย เขากฝ่็าฝืน
เพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตาม
ธรรมชาติใครเป็นผูท้ าผิดกฎหมาย กผ็ูที้ขี่ดเส้นนัน่เอง  
เพราะว่าบคุคลทีอ่ยู่ในป่านัน้เขาอยู่มาก่อน เขามีสิทธิ 

ในความเป็นมนุษย ์หมายความว่า ทางราชการบกุรกุบคุคล  
   ไม่ใช่บคุคลบกุรกุกฎหมายบา้นเมือง..." 
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วิวฒันาการด้านนโยบายและกฎหมายป่า-ท่ีดิน 

1. วิวฒันาการของการบกุเบิกท่ีดินท ากินในเขตป่า 
    [ เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง และคณะ, 2536 ] 
2. วิวฒันาการด้านกฎหมายป่าและท่ีดิน 
   [ บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ, 2536 ] 
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ปัญหาความขดัแย้งเรื่องท่ีดิน- ป่า ,  รฐั -ชุมชน 
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วิวฒันาการของการบุกเบิกท่ีดินท ากินในเขตป่า :  
ท าไมจึงมีชุมชนอยู่ในป่า ??  

ยคุส่งเสริมการ “บกุเบิก” ป่า 

2435 
บ.บอมเบยฯ์ 

2484 
พ.ร.บ.ป่าไม้ 

2510 
พืชส่งออก ปราบคอมฯ 

2531 
ปิดป่า 

ยคุรฐัหวงป่า 
2504 

พ.ร.บ.อทุยานฯ 
2520 

กระแสอนุรกัษ์ 

2540 
สิทธิชุมชน 

วิถีชีวิต จารีตประเพณีของชมุชนประเทศป่าเขตร้อน 



วิวฒันาการด้านกฎหมายป่า-ท่ีดิน 

1. สถานะของสิทธิของราษฎรในทรพัยากรท่ีดิน
และป่า ก่อนรชักาลท่ี 5 

2. ความขดัแย้งระหว่างรฐัและราษฎรเหนือ
ทรพัยากรในกระแสนิติศาสตรต์ะวนัตก  
ช่วงรชักาลท่ี 5  

3. ยคุการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติเป็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
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1. สถานะของสิทธิของราษฎรในทรพัยากร
ท่ีดินและป่า ก่อนรชักาลท่ี 5 

 สิทธิของราษฎรในชุมชนเหนือทรพัยากรธรรมชาติ 
เป็นสิทธิอิสระท่ีรฐัส่วนกลางให้การรบัรองและส่งเสริม
โดยไม่เข้าไปแทรกแซง 

 ชุมชนสามารถพฒันากฎเกณฑ ์ประเพณีท่ีหลากหลาย
แตกต่างกนัตามพื้นท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรชุมชนเอง โดยรฐักใ็ห้การยอมรบั 

 ท่ีดินเป็นของพระมหากษตัริย ์ห้ามซ้ือขาย แต่ส่งเสริม
ให้บุกเบิกท ากินในท่ีป่าและท่ีรกร้างว่างเปล่า 

6 



2. ความขดัแย้งระหว่างรฐัและราษฎรเหนือทรพัยากร 
ในกระแสนิติศาสตรต์ะวนัตก ช่วงรชักาลท่ี 5  

ปัจจยัแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพฒันากฎหมายป่า-ท่ีดิน 

 การแผข่ยายอิทธิพลของกลุ่มประเทศตะวนัตกท่ีเข้ามาล่า
อาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย ์ 

 การปรบัตวัของประเทศไทยให้เป็น“รฐัชาติ” (Nation-State )  

 การปรบัปรงุกฎหมายให้มีลกัษณะเป็นกฎหมายตะวนัตก  

 การปฏิรปูการปกครองแผน่ดินของไทย  

 การเลือกใช้ระบบประมวลกฎหมาย  (Civil Law System)  
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 การท าสนธิสญัญาบาวร่ิงในปี พ.ศ. 2398  

 ผลกัดนัให้ประเทศไทยมีระบบและกฎหมายขึน้มารองรบั 
การแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรป่าในรปูของการท าไม้ 

 ความพยายามท่ีจะตดัทอนอ านาจของเจ้าผูค้รองนคร และ
โอนอ านาจสู่รฐัส่วนกลางเพ่ิมขึน้ 

 สถาปนาระบบกรรมสิทธ์ิเอกชนตามแบบอย่างตะวนัตก  
และได้ลดทอนสิทธิการใช้ป่าและท่ีดินท่ีมีอยู่หลายรปูแบบ
ของชมุชน 
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2. ความขดัแย้งระหว่างรฐัและราษฎรเหนือทรพัยากร 
ในกระแสนิติศาสตรต์ะวนัตก ช่วงรชักาลท่ี 5  



 การประกาศใช้ “พระราชบญัญติัป่าไม้ พ.ศ. 2484”  

o การขยายอ านาจรฐัจาก “ป่า” ไปครอบคลมุ “ท่ีดิน”  

          “ป่า” หมายถึง ทีดิ่นทีย่งัมิได้มีบคุคลได้มาตามกฎหมายทีดิ่น 

o  ไม่จ าเป็นต้องเดินส ารวจเพ่ือสงวนและคุ้มครองป่าท่ีเป็นป่า
จริงๆ  ไม่ต้องส ารวจพืน้ท่ีและประโยชน์ใดๆ ของราษฎรก่อน 

 พระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน และประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 : จ ากดัสิทธิการถือครองท่ีดิน 
ของบคุคล 
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2. ความขดัแย้งระหว่างรฐัและราษฎรเหนือทรพัยากร 
ในกระแสนิติศาสตรต์ะวนัตก ช่วงรชักาลท่ี 5  



3. ยคุการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติเป็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 

 การปรบัเปล่ียนบทบาทของประเทศชาติตะวนัตกจากประเทศ
จกัรวรรดินิยมมาเป็นผูใ้ห้ข้อเสนอแนะทางนโยบายเศรษฐกิจ 

 เสนอ “การจดัระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่” ให้ใช้
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโดยลดบทบาทรฐัในด้านเศรษฐกิจให้
เหลือเพียงบริการโครงสร้างเศรษฐกิจพืน้ฐาน สนับสนุนการ
ผลิตและส่งออกของภาคเอกชน  

 ทรพัยากรป่าไม้และท่ีดินได้ถกูน ามาใช้ในการพฒันา  

 กฎหมายเก่ียวกบัป่าและท่ีดินมุ่งไปเพ่ือธรุกิจภาคเอกชนเป็น
หลกั ละเลยสิทธิของประชาชนและชมุชน  
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 ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 49 (13 มกราคม 2502) ยกเลิก
บทบญัญติัของประมวลกฎหมายท่ีดินว่าด้วยการก าหนดสิทธิ
ในท่ีดินของคนไทย 

• การแก้ไขพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (ฉบบัท่ี 3) 
ปี 2528 เพ่ือตอบสนองนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (พื้นทีป่่าร้อยละ 
40 ของพื้นทีป่ระเทศ เป็นป่าอนุรกัษ์ 15% ป่าเศรษฐกิจ 25%)         
น าท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติไปให้ธรุกิจเอกชนเช่าปลูกป่า 

• พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535 เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าสวน
ป่าให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
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3. ยคุการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติเป็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 



“ป่า” เทคโนโลยีทางอ านาจของรฐัเหนือท่ีดิน...
ผลผลิตจากยคุอาณานิคม 

 Peluso & Vandergeest (2001) ศึกษาพฒันาการของการก าหนด
และสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า “ป่าของรฐั” ในอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย  

 “ป่า” เป็นเทคโนโลยีทางอ านาจของรฐัท่ีเกิดขึน้ในยคุล่า 
อาณานิคม 

   เป็นการสถาปนาอ านาจของรฐัเหนือพืน้ท่ีซ่ึงถกูประกาศ
ก าหนดให้เรียกว่า “ป่า”  

 การจดัการป่าในช่วงอาณานิคมมีบทบาทส าคญัต่อการสรา้ง
ความชอบธรรมของรฐั และการพฒันารปูแบบใหม่ของอ านาจรฐั 
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ปัญหาความขดัแย้งเชิงโครงสร้างของกฎหมาย 

องคก์รชุมชน /เอน็จีโอ/นักวิชาการ 

พลเมืองท่ีต่ืนตวั  
องคก์รรฐั  

หน่วยงานราชการ  

 
ความขดัแย้ง/ ความไม่สอดคล้อง 

ระหว่างกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมทีมี่อยู่  
กบัหลกัการ บทบญัญติัตามรฐัธรรมนูญ 

กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานรฐั 

พระราชบญัญติัต่างๆ 
(ดา้นสิง่แวดลอ้ม 50 ฉบบั) 

รฐัธรรมนูญ 

โครงสรา้งความขดัแย้ง 



นวตักรรมและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งท่ีดิน-ป่า... 

บทพิสจูน์การปฏิรปูประเทศไทย 

14 



ในเชิงแนวคิดและหลกัการ 
 การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งเรื่องป่า-ท่ีดิน /คน-ป่า จะไม่ก้าวหน้า

หากยึดถือกฎหมายป่าไม้อย่างเครง่ครดัเดด็ขาด โดยไม่ค านึงถึง
วิวฒันาการของนโยบายป่า-ท่ีดิน และกฎหมายป่าของไทย 

 การยึดถือบทบญัญติัในกฎหมายป่าไม้อย่างตายตวั โดยขาดความ
เข้าใจพฒันาการของปัญหาจะย่ิงสรา้งความขดัแย้ง ความเหล่ือม
ล า้และความไม่เป็นธรรมต่อชาวบา้นท่ีถกู “กฎหมายบุกรกุ” 

 จ าเป็นต้องปรบัแก้ไขกฎหมายป่าไม้ ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์
และบทบญัญติัตามรฐัธรรมนูญ และให้ปรบัปรงุเน้ือหากฎหมาย 
ให้สอดคล้องกบับริบท ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 ผูท่ี้บุกรกุป่า ครอบครองท่ีดินโดยผิดกฎหมาย ต้องลงโทษเดด็ขาด 
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ในเชิงรปูธรรม/ นวตักรรม 

 แนวคิดเรื่อง “สิทธิร่วม”  (Collective Rights) โดยเป็นสิทธิ 
ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ป่าและทรพัยากรในป่าอย่างสมดลุ 
และยัง่ยืน  ไม่ใช่สิทธิครอบครองท่ีดิน และไม่ใช่สิทธิของปัจเจก  

 เป็นการสร้างระบบ “สิทธิเชิงซ้อน”  ในการบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ  หากชุมชนไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือ
เงื่อนไขท่ีก าหนด รฐัมีอ านาจในการแทรกแซงหรือเพิกถอนสิทธิ
ดงักล่าว  

  ในอีกแง่หน่ึง แนวคิดเรื่องสิทธิรว่มน้ีเป็นการปรบั/สร้างกติกา 
ทางสงัคม เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่างยัง่ยืน 
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ในเชิงรปูธรรม/ นวตักรรม 

 ร่างพระราชบญัญติัป่าชมุชน  

 ร่างพระราชบญัญติัสิทธิชมุชน 

 โฉนดชมุชน  

    หมายถึง “ สิทธิร่วมกนัของชมุชนในการบริหารจดัการ 
การครอบครองทีดิ่นเพือ่การอยู่อาศยั และการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรทีดิ่นเพือ่สร้างความมัน่คงในการถือครอง
และใช้ประโยชน์ในทีดิ่นของชมุชน ......”  
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